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Nyhetsbrev 22. september 2017
Publikasjon NB 15 "Betonggulv - gulv på grunn og påstøp" er
ferdig.
Lær siste nytt om planlegging, prosjektering, utførelse og kontroll av gulv på grunn og
påstøp på underliggende konstruksjoner. Publikasjonen er nå tilgjengelig etter mange års
revisjon.
Hovedendringene er:
• Ny oppbygging.
• Oppdatert i henhold til dagens kunnskap og regelverk
• Nytt kapittel om dimensjonering
• Innføring av gulvklasser med krav til rissvidde
• Nye anbefalinger for utførelse av ulike konstruksjonsløsninger
• Metoder for å dokumentere totalt svinn og selvuttørking av betong
Elektronisk versjon er tilgjengelig i nettbutikken.
Trykt publikasjon kan bestilles (sendes ut i begynnelsen av oktober).
Bli personlig medlem i dag, skriv i din NB 15 – bestillingen at "jeg har meldt meg inn i
NB" og få tilsendt gratis e-versjon etter at vi er mottatt din innmelding.

Min arbeidsdag som trainee og betongentusiast!
Betongentusiasme og "med hjerte for betong og mennesker" har gitt bransjen et
ivrig YBN – medlem, en foredragsholder og et medlem av medlemsgruppen i Oslo.
Ikke glem påmelding til Norsk Betongdag og NTNU-Sintef Informasjonsdag,
18. – 20. oktober, Trondheim
Møteplass med muligheter for faglig oppdatering, sosialt samvær og utveksling av
erfaringer med nye og tidligere betongvenner.

Kommende kurs og konferanser
(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner, 2.-6. oktober, Gardermoen
Lær å planlegge, gjennomføre og kontrollere utførelsen av betongarbeider etter NSEN 13670.
S2 - Sprøytebetong til bergsikring, 17.-19. oktober, Sandefjord
Lær mer om planlegging, gjennomføring og kontroll av sprøytebetong til
bergsikring.
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(A2) Viderekommende kurs i betongteknologi, 23.-26. oktober, Fredrikstad
Lær mer om betongproduksjon etter NS-EN 206.
(U4) – Utførelse av spennbetongarbeider, 30. oktober-1. november,
Gardermoen
Lær å planlegge, gjennomføre og kontrollere utførelsen av betongarbeider etter NSEN 13670.
(U3) – Execution of concrete structures, 20.-24. november, Gardermoen
Learn to plan, perform and control the execution of concrete work in accordance
with NS-EN 13670.
Se våre nettsider for total arrangementsoversikt.

Lokale medlemsmøter
Medlemsmøte Stavanger: Reparasjoner av betongskader, 3. oktober,
Stavanger
Lær mer om nedbrytingsmekanismer, tilstandskontroll, reparasjonsmetoder,
mørtler, overflatebehandling og sertifisering.

Videoarkiv
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Norsk Betongforening.
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.
Har du ideer til arrangementer eller andre faglige innspill, vennligst send en
e-post til sekretariatet i Norsk Betongforening: nb@tekna.no
Norsk Betongforening
co/ Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Du får denne e-posten som medlem av Norsk Betongforening
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